คาสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”
ที่ ๕๙/25๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ด้ว ยโรงเรี ย นบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลื อกหนังสือเรียน
ตามนโยบายโครงการสนั บ สนุ น ค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ จานวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทาง การด าเนิ น งานตามนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน จึ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ว่าที่ ร.ต.หญิงกชกร ธรรมิภักดิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชานาญการพิเศษ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการพิเศษ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชานาญการพิเศษ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คาแนะนาปรึกษาร่วมวางแผน ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้จัดซื้อหนังสือเรียนให้
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
คณะกรรมการดาเนินการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี
ครู
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชานาญการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครู ชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ครู ชานาญการ
นางพรรณี เกตุถาวร
ครู ชานาญการ
นายสมพร อมรเวช
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู ชานาญการ
ประธานกรรมการ
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางชญาภา คาแหงฤทธิ์
ครู ชานาญการ
กรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
กรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
ประธานกรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู
กรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชานาญการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครู ชานาญการ
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครู
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครู
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครู
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้ า ที่ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กหนั ง สื อ เรี ย นเฉพาะในรายวิ ช าพื้ น ฐานส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6
ให้ ต รงตามหลั กสู ต รที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด และมี เ นื้อ หาสาระตรงตามความต้ อ งการของครู ผู้ ส อน
โดยให้เลือกจากทุกสานักพิมพ์ ตามรายการในบัญชีหนังสื อเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเลือกหนังสือเรียน
ทีม่ ีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และนาส่งรายการหนังสือ ราคา สานักพิมพ์ ที่ได้พิจารณาแล้วที่กลุ่มบริหารวิชาการ
ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 25๖๕

-๓คณะกรรมการดาเนินการสรุปรวบรวม และรายงาน
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชานาญการพิเศษ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชานาญการ
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครู

.

ประธานกรรมการ
รองกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. รวบรวมรายการหนังสือทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. พิจารณางบประมาณแต่ละคน แต่ละระดับชั้นที่ได้รับงบประมาณตามสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ เพื่ อ บั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ โรงเรี ย น
และทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

